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ZADEVA: OPREDELITEV KONCEPTA OBLIKOVANJA PARTNERSTVA PILOTNEGA 

PROJEKTA ZA BODOČI CENTER ROG 

 

1. NAMEN PILOTNEGA PROJEKTA:  

Namen pilotnega projekta za bodoči Center Rog (v nadaljnjem besedilu: pilotni projekt) je 

opredeliti ekonomski in pravni model partnerskega sodelovanja med različnimi interesnimi 

skupinami ter uporabniki javne kulturne infrastrukture, na način, da se hkrati omogoči uresničitev 
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javnega interesa in ciljev projekta, ki jih je izhodiščno oblikoval javni partner, s cilji in interesi, ki jih 

zasledujejo potencialni partnerji projekta. 

V okviru pilotnega projekta bo javni partner vzpostavil javno kulturno infrastrukturo v obliki 

opremljenega kontejnerskega objekta, locirano na Petkovškovem nabrežju. Objekt bo opremljen z 

opremo potrebno za delovanje laboratorija za 3D oblikovanje in tiskanje. Postavitev in oprema 

objekta je del projekt Second Chance, ki je del programa CENTRAL EUROPE in ga delno financira 

Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF). V okviru pilotnega projekta se bo vzpostavila partnerska 

mreža zainteresiranih partnerjev projekta, v okviru katere se bo upravljajo z vzpostavljeno 

infrastrukturo in izvajal dogovorjen program ter aktivnosti. 

Namen pilotnega projekta je pridobitev praktične izkušnje glede potenciala, ovir in morebitnih 

konfliktov interesov za vzpostavitve partnerske mreže, v okviru katere bi se zagotavljalo upravljanje 

in uporaba vzpostavljene javne infrastrukture ter izvajanje dogovorjenega programa in aktivnosti. 

Rezultati pilotnega projekta bodo uporabni pri oblikovanju pravne ter ekonomske opredelitve 

podobnih projektov ter bodo omogočali kritično analizo vzpostavljenih razmerij z namenom njihove 

bodoče optimizacije. 

 

2. CILJI PILOTNEGA PROJEKTA:  

Javni partner v okviru predmetnega projekta zasleduje naslednje cilje: 

a) vzpostavitev javne kulturne infrastrukture (objekta in opreme) potrebno za delovanje 

laboratorija za 3D oblikovanje in tiskanje;  

b) vzpostavitev trajne partnerske mreže uporabnikov javne infrastrukture; 

c) izvajanje dogovorjenega programa; 

d) izvajanje dogovorjenih aktivnosti; 

e)  redna in trajna izkoriščenost kapacitet, ki jih bo ponujala vzpostavljena javna infrastruktura; 
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f) vključitev čim širšega kroga strokovne in splošne javnosti, ki bodo lahko prevzeli aktivno 

vlogo (uporabniki, naročniki, raziskovalci, ipd.) ali pasivno vlogo (obiskovalci); 

g) vzpostavitev modela financiranja, ki bo v kar najmanjši možni meri obremenjeval finance 

javnega partnerja. 

 

3. CILJNE SKUPINE POTENACILNIH PARTNERJEV: 

Interes javnega partnerja je, da se v pilotni projekt poveže čim širši krog potencialnih partnerjev, 

tako iz zasebnega sektorja (gospodarstva), kot iz sfere nevladnih in neprofitnih organizacij, fakultet 

in drugih znanstvenoraziskovalnih organizacij, do posameznih strokovnjakov, raziskovalcev, 

študentov in ne nazadnje naročnikov in uporabnikov storitev ter produktov, ki bi se lahko razvijali v 

okviru pilotnega projekta. Potencialne partnerje projekta lahko glede na njihove interese za vstop v 

projekt razdelimo v tri ključne skupine: 

a) komercialni uporabniki, ki vidijo v sodelovanju v okviru pilotnega projekta svoj poslovni 

interes, bodisi na način razvoja novih storitev ali produktov oz. izboljšanja obstoječih, bodisi 

kot uporabo javne infrastrukture za svoje »komercialne« potrebe, bodisi kot sredstvo za 

promocijo in vzpostavljanje novih poslovnih kontaktov, izmenjavo idej, sodelovanje v 

skupnih razvojnih ali raziskovalnih projektih, pridobivanju in izmenjavi znanja ter izkušenj, 

ipd.; 

b) nekomercialni uporabniki, ki vidijo v sodelovanju v okviru pilotnega projekta možnost 

dostopa do sodobne javne infrastrukture, ki jo lahko uporabijo pri svojem znanstveno-

raziskovalnem ali eksperimentalnem delu in izobraževalnem procesu. Ključen interes 

navedene skupine je v pridobivanju in izmenjavi znanja ter izkušenj;  

c) uporabniki oz. naročniki storitev in produktov, ki jih razvijata prvi dve skupini uporabnikov. 
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Ob navedenih treh skupinah lahko identificiramo tudi ožjo strokovno javnost in širšo javnost, ki jo 

dejavnost pilotnega projekta zanima in sama aktivno ne bo sodelovala pri realizaciji aktivnosti ali 

programov pilotnega projekta, bo pa spremljala njihovo dejavnost.  

Vzpostavljena partnerska mreža mora vzpodbujati ustvarjanje kreativnega in inovativnega okolja, ki 

bo osnova za izmenjavo znanja, izkušenj in idej med partnerji znotraj mreže.    

4. TEMELJNE PREDPOSTAVKE ZA REALIZACIJO POSTAVLJENIH CILJEV PROJEKTA:  

V okviru pilotnega projekta se partnerjem projekta omogoči: 

a) dostop in uporaba vzpostavljene javne infrastrukture; 

b) dostop do partnerske mreže znanja; 

c) dostop do strokovnjakov in raziskovalcev vključenih v pilotni projekt. 

d) pomoč pri koordinaciji; 

e) promocijo prek projekta Second Chance, ki vključuje mrežo 5 evropshih mest; 

f) izdelavo vzorčnih pogodb; 

g) strokovno pomoč pri skupnem oblikovanju poslovnega modela. 

Temeljni principi oblikovanja partnerske mreže slonijo na: 

-  odprtosti mreže različnim interesnim skupinam in transparentnosti vzpostavljenih razmerij, 

kar se zagotovi skozi javno objavo poziva za sodelovanje in sam postopke oblikovanja 

partnerske mreže, 

- jasni opredelitvi pravic in obveznosti posameznih partnerjev, kar se zagotovi v fazi izbora 

partnerjev in jasnem oblikovanju pogodbenih določb; 

- fleksibilnosti vzpostavljenih razmerij, ki se zagotavlja na način, da se partnersko mrežo 

dopolnjuje glede na izkazane potrebe (odprtost javnega poziva za nove partnerje) in da se 

aktivno vključi potencialne partnerje, da predstavijo svojo vlogo in prispevek znotraj 

partnerske mreže; 
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- odgovornosti vseh partnerjev glede prevzetih nalog in glede uporabe javne infrastrukture, 

kar se zagotavlja skozi pogodbeno opredeljeno sankcioniranje v primeru morebitnih kršitev 

prevzetih zavez; 

- pogodbenemu reševanju potencialnih konfliktnih situacij ali razmerij med partnerji pilotnega 

projekta in v okviru javnega poziva, kjer imajo prednost obstoječi partnerji pred morebitnimi 

novimi partnerji z namenom izogibanja konfliktnim situacijam. 

Pilotni projekt ni komercialno naravnan, tako da njegov primarni cilj ni pridobivanje dobička, kljub 

temu pa se zasleduje cilj, da se vzpostavi partnersko mrežo na način, da se bo v kar največjem 

možnem deležu samofinancirala. Pri tem ni nujno, da partnerji prispevajo le finančna sredstva, kot 

nadomestilo za uporabo javne infrastrukture, ampak lahko v pilotni projekt prispevajo svoje kadre, 

znanje, storitve, vzdrževanje opreme, potrošni material, podporo, izvedbo aktivnosti, ipd. 

V primeru, da bo kateri izmed partnerjev v pilotnem projektu izkoriščal javno infrastrukturo 

izključno za pridobitne namene bo obvezan plačati finančno nadomestilo za uporabo javne 

infrastrukture v višini, kot bo opredeljena v pogodbi o vzpostavitvi partnerske mreže.  

Javni partner bo skupaj z vsemi partnerji uskladil program upravljanja in izvajanja aktivnosti, ki se 

bodo izvajale v okviru pilotnega projekta. V tem okviru bodo med partnerji opredeljene tudi njihove 

pravice in dolžnosti ter način izvajanja aktivnosti. 

 

5. PREDSTAVITEV RAZLIČNIH NAČINOV (MODELOV) ZA REALIZACIJO PILOTNEGA PROJEKTA: 

Identificirane in analizirane so bile sledeče možne oblike izvedbe projekta: 

a) klasično javno naročilo; 

b) javno-zasebno statusno partnerstvo - z ustanovitvijo pravne osebe (projektnega podjetja); 

c) javno-zasebno partnerstvo v obliki javnonaročniškega (pogodbenega) razmerja; 

d) opredelitev pravnega razmerja med javnim partnerjem in drugimi partnerji ob upoštevanju 

določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; 
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e) opredelitev pravnega razmerja med javnim partnerjem in drugimi partnerji ob upoštevanju 

določb Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

 

Varianta a) – klasično javno naročilo ni primerna iz razloga, ker javni partner ne razpolaga z 

javnimi sredstvi potrebnimi za realizacijo projekta. Skladno z zakonodajo, ki ureja postopke oddaje 

javnih naročil mora namreč naročnik razpolagati s sredstvi za realizacijo projekta v trenutku oddaje 

javnega naročila oz. v trenutku objave javnega razpisa. Realizacija projekta v obliki klasičnega 

javnega naročila je običajna za tiste projekte, ko naročnik vnaprej opredeli predmet javnega 

naročila (torej blago, storitev ali gradnjo), ki ga naroča. V konkretnem primeru pa naročnik ne 

naroča blaga, storitve ali gradnje, ampak želi vzpostaviti model upravljanja z javno infrastrukturo, 

skladno z zgoraj opredeljenimi cilji. Glede na navedeno niso izpolnjeni pogoji za realizacijo 

predmetnega projekta v obliki klasičnega javnega naročila, saj naročnik partnerjem neposredno ne 

naroča nobenega blaga ali storitve. 

Varianti b) in c) predvidevata realizacijo projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva. Glede na 

dejstvo, da gre za piloten projekt, ki ne predstavlja dolgoročnega razmerja, ampak je eden izmed 

njegovih ciljev tudi preveritev ali bo predlagan koncept vzpostavitve partnerske mreže v praksi 

izvedljiv, torej ali bo vzpostavljen model upravljanja in uporabe javne infrastrukture deloval na 

način, da bo zagotavljal izvajanje sprejetega programa in omogočal usklajevanje parcialnih 

interesov posameznih partnerjev ter bo ob tem tudi finančno vzdržen. Izvedbo pilotnega projekta 

je torej na nek način treba razumeti tudi kot test izvedljivosti javno-zasebnega partnerstva. V 

primeru, da se bo izkazalo, da pilotni projekt v praksi uspešno funkcionira, bi navedeno lahko 

predstavljajo osnovo za vzpostavitev dolgoročnejšega razmerja javno-zasebnega partnerstva. 

Vzpostavitev razmerja javno-zasebnega partnerstva glede na obseg, vrednost in trajanje razmerja 

ne bi bila ekonomsko upravičena, saj so stroški oblikovanja razmerja javno-zasebnega partnerstva 

previsoki. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu namreč zahteva izvedbo predhodnega postopka, v 

okviru katerega se preverijo ekonomski, tehnični, pravni in drugi pogoji za realizacijo projekta v 

obliki javno-zasebnega partnerstva, šele na tej podlagi se sprejme odločitev o javno-zasebnem 

partnerstvu in izvede javni razpis. Ocenjujemo, da bi bila izvedba projekta v obliki javno-zasebnega 

partnerstva negospodarna, saj bi stroški oblikovanja razmerja in priprave potrebnih študij lahko 
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presegli predvidene stroške izvajanja programa in aktivnosti v okviru pilotnega projekta. Ob tem 

želimo poudariti, da navedeno ne pomeni, da v primeru večjega in dolgoročnejšega projekta ena 

izmed oblik javno-zasebnega partnerstva ne bi bila primerna za realizacijo istovrstnega projekta, 

vendar menimo, da je v predmetnem pilotnem projektu enake učinke mogoče doseči na bolj 

gospodaren in hitrejši način z uporabo spodaj predlagane oblike oblikovanja partnerske mreže. 

Predlagamo pa, da se v primeru pozitivnih rezultatov pilotnega projekta v naslednji fazi po potrebi 

oblikuje trajnejše partnersko razmerje v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva.  

Varianta d) predvideva oblikovanje partnerske mreže – sklenitve pogodbe o uporabi 3D 

laboratorija ob uporabi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Uredba). Pri tem 15. člen Uredbe določa, da se v 

postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem izbere metoda, s katero se zagotavlja javnost in 

preglednost postopkov in ki omogoča najugodnejši izid ravnanja s stvarnim premoženjem za 

samoupravno lokalno skupnost. Metode razpolaganja z nepremičnim premoženjem opredeljuje 

20. člen ZSPDSLS, kot  

a) javno dražbo;  

b) javno zbiranje ponudb in  

c) sklenitev neposredne pogodbe.  

Glede na vsebino pilotnega projekta bi bila najprimernejša metoda javno zbiranje ponudb. Pri tem 

22. člen ZSPDSLS določa, da se javno zbiranje ponudb izvede kot na nedoločen ali določljiv krog 

oseb naslovljeno vabilo k dajanju ponudb za razpolaganje z določenim nepremičnim premoženjem 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Podrobneje je postopek javnega zbiranja ponudb 

opredeljen v členih 35. – 39. Uredbe. Glede na navedeno je treba ugotoviti, da se pretežen del 

vsebine pilotnega projekta nanaša na uporabo javne infrastrukture (3D laboratorija), zato lahko 

zaključimo, da v tem delu vsebina pilotnega projekta zapade pod zgoraj navedeni pravni podlagi 

ZSPDSLS in Uredbe. Vendar je ob tem treba ugotoviti, da sta navedena pravna akta namenjena 

manj kompleksnim pravnim razmerjem (npr. standardnim najemnim pogodbam), zato določata 

postopek izvedbe javnega zbiranja ponudb oz. javnega razpisa zgolj okvirno.  
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Varianta e): Glede na dejstvo, da bo infrastruktura vzpostavljena v okviru pilotnega projekta 

ustrezala definiciji pojma javne kulturne infrastrukture, kot je opredeljen v 2. členu Zakona o 

uresničevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ZUJIK) in sicer, da bodo 

vzpostavljene nepremičnine in oprema, namenjeni kulturi, se postavi vprašanje v kakšnem delu se 

lahko/morajo uporabiti določbe ZUJIK v konkretnem projektu.  

Za odgovor na zastavljeno vprašanje sta izhodiščna 74. člen ZUJIK, ki določa, da organ lokalne 

skupnosti da javno kulturno infrastrukturo v upravljanje oziroma uporabo drugim pravnim osebam 

in posameznikom, ki izvajajo javne kulturne programe ali kulturne projekte na podlagi javnega 

razpisa s pogodbo iz 93. člena ZUJIK, ki opredeljuje vsebino pogodbe o financiranju v javnem 

interesu za kulturo in določa, da je podlaga za sklepanje pogodbe dokončna odločba iz 113. in 120. 

ZUJIK in določba 75. člena ZUJIK, ki določa, da se lahko javno kulturno infrastrukturo daje v 

upravljanje ali v uporabo izvajalcem kulturnih dejavnosti brezplačno pod pogojem, da prevzamejo 

obveznost rednega tekočega vzdrževanja. Ob tem 77. člen ZUJIK določa, da sta bistveni sestavini 

pogodbe o neodplačnem prenosu javne kulturne infrastrukture opredelitev javnega interesa za 

neodplačen prenos in prepoved odtujitve in obremenitve za najmanj 30 let. Pogodba o 

neodplačnem prenosu javne kulturne infrastrukture, ki ne vsebuje bistvenih sestavin po tem 

odstavku, je nična. Prepoved odtujitve in obremenitve se vpiše v zemljiško knjigo. Vsebino pogodbe 

podrobneje opredeljuje tudi 99. člen ZUJIK, ki določa, da vsebina pogodbe vsebuje zlasti: 

- cilje, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe zaradi uresničitve namena pogodbe,  

- kriterije, po katerih se bo spremljalo njihovo uresničevanje,  

- roke, v katerih morajo biti cilji doseženi,  

- obseg, roke in način zagotavljanja sredstev občine,  

- druga vprašanja medsebojnih razmerij. 

Glede na zgoraj citirane določbe ZUJIK je treba zaključiti, da se glede vsebine pogodbe in opredelitve 

nadomestila za uporabo javne kulturne infrastrukture nesporno upoštevajo določbe ZUJIK, ki je 

glede na določila ZSPDSLS lex specialis, medtem ko je ZSPDSLS lex generalis, ki na splošno ureja 

vprašanje upravljanja z javno infrastrukturo, da pa oba predpisa predvideva za izbor uporabnikov 

javne infrastrukture možnost izvedbe javnega razpisa. 
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Ob tem je treba odgovoriti na vprašanje kako se upoštevajo določbe ZUJIK in ZSPDSLS glede izvedbe 

javnega razpisa, ki je podlaga za sklenitev pogodbe. Za izhodišče je treba ugotoviti, da so določbe 

obeh zakonov v tem delu relativno splošne in si niso v medsebojnem nasprotju ter da je mogoče 

javni razpis v konkretnem primeru izvesti na način, da se primarno uporabijo določbe ZUJIK, vendar 

na način, da njihova uporaba ni v nasprotju z določbami ZSPDSLS. Pri tem je treba poudariti, da se v 

primeru uporabe 75. člena ZUJIK javni interes za kulturo opredeli v aktu izbire, ki je odločba, torej 

upravni akt in se temu primerno vodi tudi upravni postopek.  

Predmeten projekt pa bo kompleksnejši od gole predaje javne kulturne infrastrukture v 

upravljanje in uporabo, zato bi bilo v predmetnem primeru primerneje, da se vzpostavi aktivnejša 

komunikacija med potencialnimi partnerji (uporabniki) že v sami fazi javnega razpisa. Prav tako je 

treba ugotoviti, da bo potencialnih partnerjev več in ne samo eden, zato bo temu primerno treba 

prilagoditi tudi merila za izbor in način oblikovanja pogodbenega razmerja. S tega stališča, bi kljub 

dejstvu, da ne gre za postopek oddaje javnega naročila ali razmerje javno-zasebnega partnerstva, 

bilo smiselno izvesti postopek javnega razpisa na način, da bi se smiselno uporabljale določbe 

postopka konkurenčnega dialoga, ki omogoča razdelitev postopka na tri faze. V postopku 

konkurenčnega dialoga se po prvi fazi - kvalifikaciji sposobnih ponudnikov, v drugi fazi vzpostavi 

aktiven dialog med vsemi potencialnimi partnerji in uskladi vsebina bodočega pogodbenega 

razmerja. Na ta način bi se v celoti upoštevala tako določbe ZUJIK, kot tudi določbe ZSPDSLS, hkrati 

pa bi se v največji možni meri zadostilo tudi načelu gospodarnosti, enakega obravnavanja, 

preglednosti in javnosti ter oblikovala delujoča partnerska mreža.  

6. PREDLOG OPTIMALNEGA MODELA: 

Glede na obseg projekta in njegovo pilotno naravo predlagamo, da se pogodbeno razmerje za 

uporabo 3D laboratorija, izvede ob uporabi določb ZUJIK, ZSPDSLS in Uredbe. Na ta način bo javni 

partner na zakonit način in najhitreje vzpostavil partnersko mrežo uporabnikov javne 

infrastrukture- 3D laboratorija. Navedena pravna podlaga javnega partnerja ne ovira, da bi izvedel 

postopek javnega razpisa na način, da vanj aktivno vključi potencialne partnerje te z njimi na 

pregleden in enakopraven način uskladi partnersko pogodbo. Pri tem je treba poudariti, da bo 

moral javni partner pred oddajo končnih ponudb opredeliti objektivna merila na podlagi katerih bo 
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izbral ponudnike, ki bodo vključeni v pilotni projekt. Posebno pozornost bo treba nameniti 

usklajevanju vzorca pogodbe, da se izogne morebitnim konfliktnim situacijam in da se zagotovi 

optimalna izraba javne infrastrukture in opredelitvi javnega interesa. V zvezi s tem predlagamo, da 

se postopek javnega zbiranja ponudb izvede vsebinsko in smiselno podobno, kot sicer poteka 

postopek konkurenčnega dialoga. Navedeno namreč omogoča, da se optimizirajo pravice in 

obveznosti pogodbenih partnerjev ter dosežejo zgoraj opredeljeni cilji javnega sektorja. Brez 

aktivne komunikacije med potencialnimi ponudniki in javnim partnerjem po našem mnenju 

namreč ni mogoče oblikovati delujočega partnerstva, ki bo sledilo ciljem javnega partnerja. Ob 

tem predlagamo, da se javni poziv pripravi na način, da ostane odprt za potencialne nove 

partnerje pilotnega projekta. Menimo, da je na predlagan način mogoče najhitreje in 

najučinkoviteje oblikovati partnersko mrežo in doseči zgoraj opredeljene cilje javnega partnerja. 
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